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Anmeldelse af et joint venture
(Sag IV/E-2/36.949)
(98/C 81/03)
(EØS-relevant tekst)

1.ÚÙKommissionen modtog den 3. marts 1998 en anmeldelse, jævnfør Rådets forordning
nr. 17, artikel 4 hvor Cerestar Deutschland GmbH, Krefeld, Merck KGaA, Darmstadt, og
BASF AG, Ludwigshafen, har indgået et joint venture vedrørende den biologiske produktion af
2-Keto-L-gulonsyre (KGA). Et produkt, hvorfra man kan udvinde C-vitamin. Parterne
besidder hver en tredjedel af joint venturet. Selve produktionen vil etableres på Cerestars
område i Krefeld, og vil i en væsentlig grad blive integreret i den eksisterende fabrik Råmaterialet »sorbitol«- som Cerestar leverer — vil blive omdannet til »KGA« inden for joint venturet.
Merck og BASF vil hver for sig videreudvikle »KGA« til C-vitamin, som de derefter selvstændigt vil sende på markedet. Ud over en fælles produktion af »KGA« vil parterne også samarbejde inden for forskning og udvikling af en modifikation til stivelse, »sorbitol« eller anden
stivelse afledt til »KGA« og C-vitamin. Aftalen påvirker C-vitamin-markedet.
2.ÚÙPå grundlag af en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at det anmeldte joint
venture kan falde ind under forordning nr. 17.
3.ÚÙKommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle
bemærkninger til det planlagte joint venture.
4.ÚÙBemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af
denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag IV/E-2/36.949 kan sendes til
Kommissionen med telefax ((32-2) 299Ø24Ø64) eller med posten til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence (GD IV)
Direktorat E
Kontor 2/46
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 158
B-1040 Bruxelles/Brussel.

